Títol VIII. Del Comitè de Normativa i Ètica Professional
Article 79. Finalitats i composició
El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) té per finalitat l’estudi del
desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i de conducta
professional, de compliment obligat en els diferents vessants i especialitats de la
professió. Igualment, el CNEP entén de les tramitacions dels expedients disciplinaris i
de les sol·licituds d’empara.
El Comitè és constituït per dos representants de cadascuna de les comissions
col·legials existents, que tenen la consideració de vocals i és presidit per una persona
col·legiada designada per la Junta de Govern, que gaudeix de prestigi professional i de
vàlua reconeguda

Article 80. Estructura
El Comitè de Normativa i Ètica Professional es dota de l’estructura que lliurement
fixa per mitjà d’un Reglament, el qual ha de ser presentat a la Junta de Govern per a
la seva aprovació de conformitat amb el que disposa l’article 42è dels presents
Estatuts.
El Reglament del CNEP regula també la composició i el funcionament del Comitè
Executiu, integrat en el seu si, format pel seu president/a, els/les seu/seves
vicepresidents/es i per un/a vocal en representació de cadascuna de les Comissions
territorials.
Títol IX. De la jurisdicció disciplinària
Capítol primer: disposicions generals
Article 81. Àmbit d’aplicació
Independentment que puguin incórrer en altres responsabilitats, les persones
col·legiades i les societats professionals estan subjectes a la facultat disciplinària del
Col·legi per aquells actes o omissions previstos com a infraccions en aquests Estatuts.
Article 82. Òrgans competents per sancionar i procediment sancionador
La imposició de tota sanció prevista en els presents Estatuts resta sotmesa als principis
de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat i no concurrència de sancions.
La imposició de tota sanció estatutària s’ha d’haver dictat en el marc d’un expedient
previ, seguint les normes establertes a l’efecte en el Reglament disciplinari del
Col·legi. En la tramitació d’aquest expedient s’han de garantir els principis de

presumpció d’innocència, d’audiència a la persona afectada i de motivació de la
resolució final.
Són aplicables al procediment sancionador estatutari les previsions sobre potestat
sancionadora de la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.
El Reglament Disciplinari regula el procediment per instruir i sancionar les
infraccions contemplades en aquests Estatuts. En qualsevol cas, les infraccions
col·legials es tramiten per un procediment abreujat.
L’exercici de la facultat disciplinària correspon a la Junta de Govern, en base a la
proposta de resolució elaborada pel Comitè de Normativa i Ètica Professional. El
Comitè elegeix per a cada expedient tres dels seus membres, per actuar de ponents en
la instrucció de l’expedient.
Article 83. Sancions a membres de la Junta de Govern
Si l’acord de sanció es refereix a algun dels seus membres, l’afectat no pot prendre
part en les deliberacions ni en les votacions.
Article 84. Adopció de sancions per infraccions molt greus
L’acord d’inhabilitació per infraccions molt greus es pren exclusivament per la Junta
de Govern per mitjà de votació secreta i amb la conformitat de les dues terceres parts
dels seus membres.
A aquesta sessió estan obligats a assistir tots els components de la Junta de Govern. El
membre que, sense causa justificada, no hi concorre, deixa de pertànyer a l’òrgan
rector del Col·legi i no pot ésser nomenat de nou en l’elecció que es fa per cobrir la
seva vacant, de conformitat amb el que estableix l’article 39è dels presents Estatuts.
Article 85. Classificació de les infraccions
Les infraccions que comporten sancions disciplinàries poden tenir el seu origen en
l’incompliment dels deures propis de l’exercici professional o bé en l’incompliment de
les normes col·legials.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, en funció de les
circumstàncies que concorren en cada cas, d’acord amb el principis generals establerts
per a la potestat sancionadora en la legislació de règim jurídic i procediment
administratiu.
Capítol segon: de les infraccions professionals
Article 86. Infraccions professionals molt greus
Són infraccions professionals molt greus:

a) L’exercici d’una activitat professional regulada sense tenir el títol professional
habilitant.
b) L’incompliment dels deures professionals quan d’això resulta un perjudici greu per
a les persones destinatàries del servei del professional o per a terceres persones.
c) La vulneració del secret professional.......................................................
d) L’exercici de la professió que vulnera una resolució administrativa o judicial ferma
d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa o
professional o de conflicte d’interessos, o una disposició legal en què s’estableix la
prohibició d’exercir..................................................................................
e) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, que es
produeixen en l’exercici de la professió..........................................................
f) L’exercici de la professió d’economista per qui no compleix l’obligació de
col·legiació....................
g) La contractació de no col·legiats/des, per desenvolupar, de forma habitual,
funcions pròpies dels economistes.

Article 87. Infraccions professionals greus
Són infraccions professionals greus:
a) La vulneració de les normes essencials de l’exercici i la deontologia professionals.
b) L’incompliment dels deures professionals quan d’això resulta un perjudici per a les
persones destinatàries de la prestació professional.........................................
c) L’incompliment de l’obligació que tenen les persones col·legiades de comunicar els
supòsits
d’intrusisme
professional
dels
quals
són
coneixedors.
d) L’incompliment del deure d’assegurança, en els casos en què és obligatòri.
e) L’incompliment del deure de prestació obligatòria establert per aquests Estatuts o
per les normes que així ho disposen, llevat de l’acreditació de causa justificada que
faci impossible la prestació del servei, després d’haver estat requerit degudament.
f) Els actes que tenen la consideració de competència deslleial d’acord amb el que
estableixen les lleis..................................................................................
g) Les actuacions professionals que vulneren els principis constitucionals i
internacionals d’igualtat i de no-discriminació.
Article 88. Infraccions professionals lleus
És infracció professional lleu la vulneració de qualsevol norma que regula l’activitat
professional, sempre que no sigui una infracció greu o molt greu.
Article 89. Quadre de sancions per infraccions professionals
Les infraccions molt greus poden ésser objecte de les sancions següents:
a) Inhabilitació professional no superior a cinc anys.
b) Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.

Les infraccions greus poden ésser objecte de les sancions següents:
a) Inhabilitació professional no superior a un any.
b) Multa d’entre 1.001 euros i 5.000 euros.
Les infraccions lleus poden ésser objecte de les sancions següents:
a) Amonestació.
b) Multa d’una quantitat no superior a 1.000 euros.
Com a sanció complementària també es pot imposar l’obligació de fer activitats de
formació professional o deontològica si la infracció s’ha produït a causa de
l’incompliment de deures que afecten l’exercici o la deontologia professionals.
5. Si la persona que ha comès una infracció n’ha obtingut un guany econòmic, es pot
afegir a la sanció que estableix aquest article una quantia addicional fins a l’import del
profit que n’hagi obtingut el professional o la professional.

Capítol tercer: de les infraccions col·legials
Article 90. Infraccions col·legials molt greus
Són infraccions col·legials molt greus:
a) L’incompliment molt greu d’obligacions establertes per les lleis, pels Estatuts o per
altres normes col·legials............................................................................
b) L’incompliment molt greu d’acords o decisions adoptats pels òrgans del Col·legi.
c) L’atemptat contra la dignitat i l’honor dels companys/es que constitueixen la Junta
de Govern, o el/la president/a del CNEP, quan aquests actuen en l’exercici de les
seves funcions i contra la d’altres companys amb motiu de l’exercici professional.
e) La reiteració d’infraccions greus.
Article 91. Infraccions col·legials greus
Són infraccions col·legials greus:
a) L’incompliment greu d’obligacions establertes per les lleis, pels Estatuts o per
altres normes col·legials, sempre que no constitueixen infracció molt greu.
b) L’incompliment greu d’acords o decisions adoptats per òrgans del Col·legi, sempre
que no constitueixin infracció molt greu....................................................
c) La falta de respecte envers els components de la Junta de Govern o el/la president/a
del CNEP, quan aquests actuen en l’exercici de les seves funcions i envers altres
companys/es amb motiu de l’exercici professional............................................
d) La reiteració d’infraccions lleus
Article 92. Infraccions col·legials lleus

Són infraccions col·legials lleus:
a) La falta de respecte als membres de la Junta de Govern o al president/a del CNEP,
quan aquests/es actuen en l’exercici de les seves funcions i envers altres companys/es
amb motiu de l’exercici professional, en el cas que no constitueix una infracció greu o
molt greu..............................................................................................
b) L’incompliment lleu de les obligacions establertes per les lleis, pels Estatuts o per
altres normes col·legials, sempre que no constitueixen infracció greu.
c) Els apartats enumerats en l’article anterior si no tenen entitat suficient per ser
considerats greus.
Article 93.- Quadre de sancions per infraccions col·legials
Les sancions per infraccions col·legials poden consistir en l’amonestació, la multa o
l’expulsió i es regulen d’acord amb els criteris següents:
a) La quantia de les multes no pot excedir l’import que disposa l’article 89è.
b) La sanció d’expulsió només es pot imposar per reiteració en la comissió de les
infraccions molt greus a què fan referència els apartats a i b de l’article 90è i sempre
s’ha de tenir en compte el dret de la persona sancionada a sol·licitar la rehabilitació.
La sanció d’expulsió només és executiva si la resolució que la imposa posa fi a la via
administrativa.
Capítol quart: disposicions finals
Article 94. Notificació als afectats
El/ la Secretari/a de la Junta de Govern notifica les imposicions de sancions. Les
resolucions sancionadores són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant la
Junta de Govern del Col·legi, així com davant dels Tribunals que correspongui,
d’acord amb la normativa vigent.
Article 95. Inscripció als expedients
Les sancions o correccions disciplinàries que els tribunals ordinaris imposen als
col·legiats/des es fan constar en els seus expedients personal, excepte en aquells
supòsits excepcionals degudament justificats per la Junta de Govern.
Article 96. Publicitat de les sancions
Les sancions disciplinàries s’inscriuen en l’expedient de la persona col·legiada un cop
són fermes en via administrativa i les sancions greus i molt greus s’han de fer
públiques pel mitjà que la Junta de Govern considera oportú.
La resolució en la qual s’estableix l’acord de sanció de suspensió de l’exercici de la
professió o d’expulsió del Col·legi s’ha de comunicar al Consell General de Col·legis
d’Economistes d’Espanya.

Article 97. Prescripcions
a) Prescripció de les infraccions:
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus prescriuen al cap
de dos anys i les lleus al cap d’un any, a comptar d’ençà del dia en què la infracció
es va cometre.
La prescripció queda interrompuda per l’inici, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció es torna a iniciar
si l’expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per una causa no imputable a
la presumpta persona infractora.
b) Prescripció de les sancions
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver
estat imposades, les sancions per faltes greus prescriuen al cap de dos anys i les
sancions per faltes lleus al cap d’un any.
Les sancions que comporten una inhabilitació professional per un període igual o
superior a tres anys prescriuen un cop transcorregut el termini pel qual van ésser
imposades.
Els terminis de prescripció de les sancions es comencen a comptar a l’endemà del dia
en què esdevé ferma la resolució que les imposa.
Article 98. Rehabilitació
Els sancionats poden demanar d’ésser rehabilitats amb la consegüent cancel·lació de la
nota del seu expedient personal en els terminis següents, a comptar des del
compliment de la sanció:
1.
2.
3.
4.

Als sis mesos, en cas d’infracció lleu.
Als dos anys, si la infracció és greu.
Als quatre anys, si la infracció ha estat molt greu.
Cinc anys, si la sanció ha consistit en l’expulsió.

La rehabilitació se sol·licita a la Junta de Govern del Col·legi. En el darrer cas
l’interessat ha d’aportar proves de la rectificació de conducta a fi que puguin ser
apreciades ponderadament pels col·legiats/ades que l’han de judicar en qualsevol dels
tràmits de l’àmbit corporatiu.
Els tràmits de la rehabilitació es duen a terme de conformitat amb el que estableix el
Reglament Disciplinari i són susceptibles dels mateixos recursos. Igualment, la Junta
de Govern del Col·legi ha de trametre al Consell General de Col·legis d’Economistes
d’Espanya còpia de la resolució dels acords presos en els expedients de rehabilitació.

